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ى بقول مرشوع يف غري حمله سهوا    ...............................................يسن إذا أ

ا ذكر  -رمحه اهللا تعاىل–بدأ املصنف  اذا ذكرها هنا؟  بذكر أحكام سجود السهو، 

يئًا من الواجبات أن من ترك ش -رمحه اهللا تعاىل-الواجبات وبني املبطالت بني الشيخ

ى بيشء من املبطالت وعذر هبا ومل  ً فإنه يرشع له أن يسجد سجود السهو، أما من أ سهوا

تبطل صالته هبا فإنه ال يرشع له سجود السهو، فمن تكلم يف الصالة كالمًا ال يبطلها فإنه 

  .ال يرشع له سجود السهو كام سيأيت

جبات، هلا تعلق باملبطالت إذًا ناسب ذكرها بعد املبطالت وبعد ذكر الوا 

ً وتعمد ترك السجود  وبالواجبات، كام أهنا هلا تعلق باملبطل بامذا؟ أن من ترك واجبًا سهوا

  .السهو فإنه تبطل صالته

، سجود السهو قد يكون "سجود السهو يسنباب ":  -تعاىلرمحه اهللا - قال الشيخ

ضًا مكروهًا عند مسنونًا وقد يكون واجبًا وقد يكون حمرما وقد يكون  مباحًا وقد يكون أ

  .بعض أهل العلم وقد أشري له بعض قليل عندما نقسم املباح إىل قسمني

ى بقول مرشوع يف غري حمله سهوا ": بدأ املصنف أوالً فيام يسن له قال  "يسن إذا أ

إنام  يف الصالة كقراءة القرآن والتسبيح والتكبريإما أن يكون كالمًا مرشوعًا : الكالم نوعان

الصالة لذكر اهللا فكل ما كان فيه من ذكر اهللا هذا يسمى ذكر مرشوع، النوع الثاين الكالم 

  .غري املرشوع نبدأ بالكالم غري املرشوع

طل الصالة ما له سجود  الكالم غري املرشوع إما أن يكون مبطًال للصالة خالص أ

ح فبان حرفان نائًام األمثلة سهو، أو أن يكون الكالم غري مبطل للصالة ساهيًا مثال تنحن

الذي ذكرها املصنف منذ قليل فقالوا هذه ال سجود هلا ال يرشع هلا السجود، وكل ما ال 

  .يرشع له السجود إذًا سجد له بطلت صالته

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................ويباح إذا ترك مسنونا

الذكر املرشوع، رجل قرأ القرآن يف الركوع والسجود نقول ال : طيب النوع الثاين

اذا قلنا ال جيوز؟ النبي  أال وإين هنيت «: قال يف حديث أيب قتادة أن النبي : الق جيوز، 

  .»أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداً 

ءته حال الركوع  -جل وعال - أفضل الذكر كالم اهللا ومع ذلك هنينا عن قرا

والسجود، ومما يلحق به أن يأيت املرء حمل الدعاء يف غري حمله وهكذا، فيكون من باب 

ى بذكر يف غري حمله مل تبطل صالته لكن هني عنه والنهي يقتيض الذكر يف غري حمله، فمن أ

  .جابرا واجلابر هو سجود السهو يقتيض سجود السهو

ويباح سجود السهو إذا ترك " أي "ويباح":-اهللا تعاىلرمحه –ثم قال املصنف 

ة تكلمن"مسنونا ايض وقلنا إن التحقيق فيها عند ، وهذه املسأ ا عنها يف الدرس ا

  :املتأخرين وهو الظاهر أن ترك املسنون نوعان

فمسنون يرشع املداومة عليه وهو الذي يسمى بالسنة املؤكدة ألن السنة املؤكدة هي 

ه  التي يرشع املداومة عليها وتركها مكروه، إًذا سميت السنة سنة مؤكده فمعناها أ

  .يستحب مالزمتها وعدم تركها

وأما السنة غري املؤكدة فإهنا تفعل أحيانًا وترتك  أن يف تركها كراهة،: واألمر الثاين

 ، فأحياناً "إن من السنة ترك السنة"بعض أهل العلم أحيانًا حتى تعرفون الكلمة التي قاهلا 

  .ترك بعض السنن وعدم املالزمة هلا هو من السنة وذلك يف السنن غري املؤكدة

روهًا وإنام هو خالف األوىل ، أن السنن غري املؤكدة أن تركها ليس مك: واألمر الثاين

ال نسمي ترك السنة غري املؤكدة مكروه ترك هذه السنة إنام نقول خالف األوىل، وذلك أن 

فعليه  -كان يرتك بعض السنن غري املؤكدة، فرتكه إياها ال نقول إنه مكروه،  نبينا 

أن تكون حاجة  ال يفعل مكروًها قط إال حلاجة، وكل مكروهًا فعله البد -الصالة والسالم

  .بنت بنته -ريض اهللا عنها–يقتضيها ذلك األمر مثل محله ألمامة 

  



 

   
 

 

  .............................................................................وجيب

مثل  فإن كانت السنة مؤكدة الزمها النبي : إذا نقول أن السنن نوعان عىل التحقيق

ءة واجلهر بتكبريات االنتقال ونحو ذلك فإن تركها يباح له سجود السهو،  اجلهر يف القرا

  .يباح

وأما إن كانت السنة من السنن غري املؤكدة كالزيادة عىل تسبيحة يف الركوع والزيادة 

 فنقول "ريب اغفر يل" السجدتني عىل تسبيحة يف السجود والزيادة عىل مرة يف قول املرء بني 

  .، هذا هو التحقيقولو تعمد أو سها فرتكها ال يرشع له سجود السهو

هلا سجود السهو، إذ لو قيل بذلك ما سلمت صالة من  إذًا السنن غري املؤكدة ال يرشع

صالة الناس مجيعا بال استثناء من سجود السهو إال ما ندر، وليس ذلك كذلك فإن سجود 

  .السهو إنام هو طارئ من طوارئ الصالة وليس أصًال فيها

ة معرفة متى جيب  ،"وجيب":-تعاىلرمحه اهللا  –يقول الشيخ بعد ذلك  هذه املسأ

ا؟ ألن املرء إذا ترك السجود سهو الواجب سجود  السجود مهم جدًا أن املرء يعرفها 

ًا ذاكرا فإن صالته  ً وكان عا ًا ذاكرا ه عا السهو الواجب إذا تركه غري ساٍه عنه بمعنى أ

  .تبطل

كل موضع سجود سهو تعمد املسلم تركه أي ترك سجود السهو فيه فإن صالته 

ة مهمة جدًا فالبد من معرفتها، تبطل، ولذلك فإن معرفتنا مل تى جيب سجود السهو مسأ

  .وذلك أن هذا السجود هو قائم مقام ما سهى فيه املصيل والبدل يأخذ حكم مبدله

ه قد ترك واجًبا الذي  فامدام قد تركه أو زاده واجب فيكون مبدله كذلك واجب، فكأ

ا يتعمد املرء ترك واجب من واجبات  الصالة تبطل صالته، فلام تعمد تركه يف األصل 

ه تعمد ترك  كان ساهيًا انتقل إىل بدله وهو سجود السهو، فلام تعمد ترك سجود السهو فكأ

  .واجب من واجبات الصالة الثامنية التي مرت معنا قبل قليل

  

  



 

  

  

 

  .................إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة االسرتاحة

إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو ":-اهللا تعاىلرمحه –يقول أوال الشيخ 

وقال إن املرء إذا زاد ركنًا من  ،املوضع األول املتعلق بالزيادةبأ ، بد"احةقدر جلسة االسرت

أو أكثر من ركن فمن زاد ركعة خامسة فقد زاد أكثر من ركن فيها ركوع  أركان الصالة

  .وسجود وجلسة واعتدال من ركوع وغري ذلك

إذًا من زاد ركنًا يف الصالة وقد تيقن زيادته هلا فإنه يف هذه احلالة جيب عليه أن يسجد 

صىل مخس  أن النبي ": حديث ابن مسعود سجود السهو، ودليل ذلك ما ثبت من 

وسجد سجود  ركعات، فلام سلم قيل له إنك قد زدت يف الصالة ركعة، فرجع النبي 

من زاد يف صالته أو نقص فليسجد « :رق احلديث طيف بعض  ، وقال "السهو ثم سلم

  .، فدل عىل أن الزيادة يف الصالة توجب سجود السهو»للسهو

ولو "قوله  ،"أو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة االسرتاحة":قال

 من قعد بنيإن يتعلق بكل ما سبق وإن كان شبهه يف القعود أكثر، ف "قدر جلسة اسرتاحة

الركعة األوىل والثانية قعدة يسرية ال بنية جلسة االسرتاحة، مل ينِو جلسة االسرتاحة وإنام 

ً منه، فإنه حينئذ جيب عليه أن يسجد سجود السهو   .سهوا

ء كان يرى سنيتها لثبوهتا يف  وأما إن جلسها بقصد وبنية سجود جلسة االسرتاحة سوا

ا ما نقل مالك  صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، أو يرى عدم سنيتها ويرى أ

كان كبرياً يف سنه، ففي كال احلالتني فال سجود يف  إنام هو باعتبار أن النبي  عن النبي 

ه مل يسهو عاة للخالف السهو، أل   .وإنام تعمد هذه اجللسة، وال تكون مبطلة مرا

إذًا لو زاد ركوعًا ركع ثم قام ثم ركع، أو زاد سجودًا يف الركعة سجد ثالث سجدات، 

ه جيلس التشهد الذي هو التشهد األخري فقام فانتبه فرجع  أو زاد قيامًا بأن قام بعد الثانية أ

يامًا، أو زاد قعودًا أي بني الركعة األوىل والثانية أو الثالثة فيكون قد زاد قياًما هذا يعترب زاد ق

بعة ولو بقدر جلسة االسرتاحة، مل يقل املصنف ولو جلسة االسرتاحة؟ ألن جلوس  والرا

  .جلسة االسرتاحة ال يوجب سجود السهو



 

   
 

 

  .............................واجبا أو سلم قبل إمتامها أو حلن حلنا حييل املعنى أو ترك

سلم قبل إمتام الصالة فإنه  ، من"أو سلم قبل إمتامها":-رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

ا ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة، وعند أهل جي ب عليه أن يسجد سجود السهو 

صىل ركعتني ثم سلم فالتفت عىل املصلني فقال بعض  السنة من حديث عمران أن النبي 

مل تقرص ومل «: أقرصت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت، قال": اليديناحلارضين وهو ذو 

سى قالوا نعم، فقام  »أصدق ذو اليدين؟«: إىل باقي الصحابة فقال ، ثم التفت النبي »أ

ى بركعتني ثم سلم منهام ثم سجد سجود السهو ثم سلم بعد ذلك النبي    ."وأ

فدل ذلك عىل أن من سلم قبل إمتام الصالة فإنه جيب عليه أن يرجع وأن يتدارك ما 

  .فاته ثم يسجد له سجود السهو وجوباً 

أو حلن حلناً حييل ": ، قول املصنف"حييل املعنى أو ترك واجباً أو حلن حلنًا ": قال

ءة الفاحتة أو يف قراءة سورة بعد الفاحتة أو يف التكبري، فإن املرء  "املعنى د بذلك يف قرا املرا

م حلنًا حييل املعنى   .ربام يلحن يف التكبري أي يف تكبريات االنتقال أو تكبرية اإلحرا

القرايف أصله من  ،"ت بعض املؤذنني يف ثغر اإلسكندريةرأ":ولذلك فإن القرايف قال

ت بعض املؤذنني يف ثغر ":القاهرة ثم سكن يف أخر حياته يف اإلسكندرية، قال رأ

  :اإلسكندرية يكفرون يف األذان ثالث مرات

وذلك كفر ألن : حني يمدون اهلمزة من لفظ اجلاللة فيقولون آاهللا أكرب، قال: أوهلا

  .هام ال خرباملد جيعله استف

  .أن يمد من أكرب فيقولون اهللا آكرب، قال فيكون استفهام وهذا كفر: والثاين: قال

أن يشبع احلركة فتكون كاملد وهي حركة الباء فيقولون اهللا أكبآر، فيكون : قال الثالث

  ."مجع كرب وهو الطبل، قال القرايف فكفروا يف كلمة واحدة ثالثة مرات

إنام يقصد به من كان متعمدًا له، وأما من كان جاهًال  -ىلرمحه اهللا تعا–وهذا منه 

ه خمطئ ًا بصيغ األداء فيه فال شك أ   .حلكمه أو غري عا

  



 

  

  

 

  ........................................................أو شك يف زيادة وقت فعلها

ه من سها يف صالته فلحن حلنًا حييل املعنى يف  -رمحه اهللا تعاىل-وقد ذكر املصنف أ

ءة من الفاحتة من ال ءته أي يف الفاحتة كام مر معنا، أو فيام بعد القرا سورة، أو يف التكبري قرا

وغريه فإنه جيب عليه أن يسجد سجود السهو؛ ألن هذا اللحن كمن ترك هذا الواجب 

  .وأخطأ فيه، نعم

ءة الفاحتة ويف تكبرية اإلحرام ويف غريه،  طبعًا يستثنى من ذلك اللحن املتعمد يف قرا

ًا بطلت صالته ألهنا ركن فيه   .فإنه إذا كان متعمدًا عا

واجبًا من واجبات الصالة الثامنية التي سبق ذكرها، قال املصنف وهذه أو ترك : قال

ة دقيقة، قال الشيخ سنقف معها بعض الوقوف أو شك يف ":أرجو أن تنتبهوا ألهنا مسأ

إما : ، انظروا معي أغلب موجبات سجود السهو ال خترج عن أحد أمرين"زيادة وقت فعلها

ت السهو إما أن تكون يقينًا وإما أن تكون شكًا، أن تكون يقينًا أو أن تكون شًكا، موجبا

ه نقص من الصالة ه زاد يف الصالة شيئًا أو أن يتيقن أ   .فاليقني هو أن يتيقن أ

ه ترك سنة من سنن الصالة، فنقول إنه : فنبدأ أوالً يف اليقني يف النقص  فمن تيقن أ

  .يباح له سجود السهو إن كانت السنة من السنن املؤكدة

ً، فنقول جترب بسجود : الثاين األمر ه ترك شيئًا من واجبات الصالة سهوا إن تيقن أ

  .السهو

ه قد ترك ركنًا فأكثر فيجب عليه أمران: األمر الثالث أن يرجع فيأيت هبذا : من تيقن أ

وإذا زاد ركوعا ": الركن وما بعده ثم يسجد سجود السهو وجوبًا كام قال املصنف

ه تيقن النقص، نحن نتكلم عن الزيادة أو ، ثم يأيت بعد "وغريها ذلك بسجود السهو أل

النقص اآلن؟ نعم النقص اآلن، من ترك النقص فإنه البد أن يرجع ويأيت بام فاته، وما بعد 

ما فاته إال يف حالة واحدة إذا رشع يف الركعة التي بعدها، فإن الركعة التي ترك منها ركنًا 

  .تكون باطلة ويأيت بركعة بدهلا

  



 

   
 

 

..................................................................................  

ه يف الركعة  رجل تيقن، كل كالمنا اآلن باليقني ال نتكلم عن الشك، رجل تيقن أ

الثانية مل يركع وتذكر يف سجوده األول أو سجوده الثاين جيب عليه أن يقوم ثم هيوي 

للركوع ثم يأيت بام بعد اهلوي للركوع، إن تذكر تركه للركوع يف الركعة التي تليها نقول 

  .وقامت هذه الركعة مقامها، إذًا عرفنا اآلن التيقن بالرتكبطلت الركعة السابقة 

ه قد زاد ركنًا من أركان الصالة فإنه جيب : التيقن بالزيادة: النوع الثاين فمن تيقن أ

ى  عليه أن يأيت بسجود السهو كام فعل النبي  بركعة  - عليه الصالة والسالم–حينام أ

ه زادقب إن سالم النبي : خامسة، ولذلك يقولون يف  ل إمتام الصالة ملحق بالزيادة؛ أل

  .منها وهو السالم، ثم تبني له خطؤه فتداركه بعد ذلكالصالة شيئًا ليس 

انتهينا اآلن بام يتعلق بامذا؟ باليقني، انظر معي يف الثانية فهي التي حتتاج إىل تأمل 

  .وتركيز أشد

دنا بالش: املوجب الثاين من موجبات السهو ك هو الرتدد، فكل ما هو الشك، ومرا

ء كان عنده غلبة ظن أو ال غلبة  كان املرء مرتددًا بني الوجود والعدم فإنه يسمى شكًا سوا

  .للظن عنده ال فرق بينهام، الفقهاء ال يفرقون وإنام الكل يسمى شكاً 

  :الشك يف الصالة نوعان

  .صالةأن يكون الشك يف الزيادة، شك يف زيادة فعل من أفعال ال: النوع األول

ه مل يفعل هذا اليشء، شك هل تركه أم مل يرتكه: والنوع الثاين   .شك يف الرتك أ

رجل يصيل وبينام هو يف التشهد األخري شك هل صىل أربعا أم مخسًا فهل شكه : مثالً 

  .يف الزيادة أم شكه يف الرتك؟ شكه يف الزيادة

شك يف الرتك طيب رجل يف التشهد فشك هل صىل ثالثًا أم أربعًا فيكون هنا 

ة التي معنا  النوع  "أو شك يف زيادة"والنقص، وفرق بني حكم هذه وتلك، ولذلك املسأ

  .األول، فيختلف الشك يف الزيادة عن الشك يف النقص

  



 

  

  

 

..................................................................................  

وعرفنا صورهتا أن يشك، يعني هو مثًال ساجد : طيب نبدأ أوالً من شك يف الزيادة

هو يف الركوع فيشك هل هذا ركوعه األول ويشك هل هذه السجدة الثانية أم أهنا الثالثة؟ 

ه ركوعه الثاين، هذا هو الشك يف الزيادة   .يف صالته أم أ

ناء الفعل، وإما أن يكون : نقول إن الشك يف الزيادة نوعان إما أن يكون شكه يف أ

  .شكه بعد انقضاء الفعل

ناء الفعل فيجب عليه سجود السهو وهذه هي عبارة ا ملصنف، فإن شك يف زيادة يف أ

يف زيادة يقابله يف : شك يف زيادة يف وقت فعلها بثالثة قيود، إذًا شك يقابله اليقني قوله

  .وقت فعلها يقابله بعد انقضاء وقتها، انقضاء وقت هذه الزيادة يف ذاهتا: ترك، وقوله

فكل من شك يف زيادة يف وقت فعلها فيجب عليه سجود السهو، رجل يصيل وبينام 

ك هل هذا السجود هو الثاين أم الثالث، إذًا هو شاك يف الزيادة يف وقت هو يف السجود ش

ا؟ نقول ألن هذا الفعل فعلته مع  السجود، فنقول جيب عليك أن تسجد سجود السهو 

  .الشك فيه فموجب السهو موجود فيجب عليك سجود السهو

األخري وبينام هو أن يكون شك يف زيادة بعد الفعل، الشخص يف التشهد : احلالة الثانية

جالس يف التشهد األخري شك هل سجد سجدتني أم ثالثًا، أو هل صىل أربعًا أو مخسًا، 

ناء الصالة فال يرشع سجود السهو،  فنقول إن كان الشك يف الزيادة بعد الفعل ولو يف أ

نص عىل ذلك كثري من الفقهاء، وبني ابن عوض يف حاشيته أن هذا مفهوم كالم املصنف، 

  .أخذناها من املصنف باعتبار املفهوم وهو املنصوص عليهاإذًا 

شك يف الزيادة وشك يف الرتك، : طيب من باب كامل القسمة، إذًا قلنا الشك نوعان

خر الباب، سيذكر املصنف أحكام الشك يف آالشك فيه يف الرتك سيتكلم املصنف عن 

نوعان اهللا يف هناية الباب ورده إن شاء الرتك، والشك يف الرتك من باب إكامل القصة وسن

ضاً    .إما أن يشك يف ترك واجب وإما أن يشك يف ترك ركن من أركان الصالة: أ
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فمن شك يف ترك واجب فإن كان يف وقته فإنه يأيت به وال شك، يعني شك هل قرأ هل 

سبح يف سجوده وهو ما زال يف السجود نقول سبح اآلن، شك هل قال ريب اغفر يل وهو 

ك يف اجللسة ب ني السجدتني نقول ائتي هبا؛ ألن هذا هو وقتها وال يوجد سهو أساسًا أل

ك فعلت الواجب يف وقته   .تداركت فيها وال يرشع مطلقًا أل

طيب إن شك يف ترك واجب بعد وقته، يعني وهو يف التشهد األخري شك هل سبح 

إنام يف ترك يف السجود وال ما سبح؟ نقول من شك يف ترك الواجب ليس يف ترك الركن و

واجب بعد وقته فال يرشع له سجود السهو، ألن هذا متعلق بقاعدة أن الشك بعد انقضاء 

  .وقت العبادة ال عربة به ملغي

هي التي فيها اخلالف املهم الذي ذكرناه قبل وسأجله إىل هناية الباب، : الصورة الثانية

ناء الصال: إذا شك يف ترك ركن فإن له حالتان ة أو يتذكر بعد الصالة، فإن أن يتذكر يف أ

ناء الصالة ففيه له خياران إما أن يبني عىل اليقني وإما أن يبني عىل غلبة الظن، : تذكر يف أ

وإن شك يف ترك الركن بعد سالمه من الصالة وفراغه منها فال يرشع له سجود السهو، 

  .واضح هذا التقسيم؟

يف باب السجود السهو تكون قد  إذا عرفت هذا التقسيم كل ما يستصعبه طلبة العلم

، هذا باب الشك يشكل عىل كثري من اإلخوان، إذا عرفته هبذا التقسيم ضبطه بأمر اهللا 

حل عندك يشء كثري، ولكن بعد كتابتك إياه احفظه، البد أن حتفظ هذا  الذي ذكرته لك أ

  .التقسيم

سب، اخلالف أ و التنويع يف الشك طيب أورد اخلالف اآلن أو أورده يف هناية الباب أ

ناء الصالة نذكره اآلن لكي تكمل القسمة  يف ترك ركن، من شك يف ترك ركن يف أ

  .وسنحيل له يف هناية الدرس

طيب انظر معي، من شك يف صالته ليس بعد صالته، قلنا من شك يف ترك ركنًا بعد 

  .يف ترك ركن قضاء صالته قلنا ال عربة بالشك بعد انتهاء العبادة، لكن من شك يف صالته
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رجل يصيل ثم شك هل صىل ركعتني أم ثالثًا أو شك هل سجد : صورة ذلك

سجدتني أم سجدة واحدة ترك ركن ليس يف الزيادة أو شك هل ركع يف صالته أو مل يركع، 

ناء صالته، فالفقهاء يقولون له أمران هو  إذًا شك يف ترك ركن ال واجب وكان شكه يف أ

  :خمري بني أمرين

ا جاء يف حديث أيب سعيد اخلرضي : ألولاألمر ا  أن النبي  أن يبني عىل اليقني 

يعني يبني عىل اليقني، واليقني هو ماذا؟  »من شك يف صالته فليبني عىل ما استيقن« :قال

األقل، فإن شك هل سجد سجدة أم سجدتني فاألقل سجدة فيأيت بسجدة أخرى مقام 

ى به   .شك السجدة التي سجد فيها، ثم بعد ذلك يبني باقي الصالة عىل هذا الركن الذي أ

ن، فيأيت بثالثة ومثله يقال فيمن شك هل ركع ركعتني أم ثالثًا؟ نقول اليقني أهنا ركعتا

ثم رابعة، وجيب عليه أن يأيت بسجود السهو وجوبًا حلديث أيب سعيد الذي ذكرناه قبل 

  .قليل

جيوز للمرء أن يبني عىل غلبة ظنه إن كان عنده غلبة ظن، إذ الشك : اخليار الثاين

ن إما أن يكون يف الشك غلبة ظن أو ال غلبة ظن له، وال تكون هناك غلبة ظن إال أ: نوعان

ئن، نص عىل ذلك الربهان يف املبدع، وسبقه إىل ذلك جده الشيخ حممد بن  تكون هناك قرا

ئن   .مفلح يف الفروع، فالبد أن توجد قرا

ومن القرائن أن يكون املرء مصليًا وبجانبه من ينبهه شخصان فأكثر، فبينام هو شاك 

بعة فنبهه من بجانبه وهذه ه مل يصِل إال ثالثًا فقام بالرا قرينة، فقال ال بل صليت  يظن أ

  .أربعًا، وهنا يبني عىل غلبة ظنه لتنبيه من بجانبه

ه قد فاتته ركعة واحدة،  أو الرجل يصيل وبجانبه عن يمينه وعن شامله رجالن فظن أ

ه قد فاتته ركعة أو ركعتان، ثم نظر ملن عن يمينه وعن شامله البد أن يكونا اثنني،  أو فظن أ

ه قد فاتته ركعتان، أو جلسا فتكون قد فاتته ركعة فإذا هبام قد قاما فه ذه قرينة تدل عىل أ

  .واحدة، فيكون قد بنى عىل غلبة ظنه لوجود قرينة من القرائن
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ه جيلس يف الركعة الواحدة عرش دقائق،  وقد يكون من القرائن الزمان، شخص يعلم أ

ك ما أهنيت إال ركعة واحدة  فلام نظر إذا به ما أهنى إال عرش دقائق، فإًذا غلبة الظن أ

  .وهكذا

: جيوز للمرء أن يبني عىل غلبة ظنه، ولكن عندنا يف البناء عىل غلبة الظن أمران: نقول

طبًعا الوجوب –إن بنى عىل غلبة ظنه فيكون موضع سجود السهو بعد السالم وجوًبا 

ن وأما موضعه فإنه عىل سبيل الندب، ودليل ذلك حديث اب -الذي هو سجود السهو

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدِر كم صىل، فليبني عىل ظنه «: مسعود ريض اهللا عنه

  .أي عىل غلبة ظنه »فليبني عىل ظنه«: ، هنا قال»وليسجد بعد السالم

أحدمها يبني عىل ما استيقن، والثاين يبني عىل غلبة ظنه، فإن بنى : إًذا عندنا حديثان

السالم، وإن بنى عىل غلبة ظنه فيكون سجود عىل ما استيقن فيكون سجود السهو قبل 

ة األوىل   .السهو بعد السالم مجًعا أو عمًال باحلديثني مًعا، هذه املسأ

ة الثانية إن البناء عىل غلبة الظن إنام : أن مشهور املذهب وقول فقهائنا يقولون: املسأ

أموم إذا كان مسبوًقا كذلك ألن : ، قالوا هو خاص باإلمام فقط دون املنفرد، ودون ا

اإلمام يكون خلفه من يؤيده إن أصاب ويصوبه إن أخطأ، فحملوا حديث ابن مسعود عىل 

  .اإلمام خاصة دون من عاداه

هذا رأهيم، وإن كان يف الرواية الثانية أهنا عامة يف مجيع املصلني إن كان عندهم غلبة 

  .ظن

ية ال أعلم كم تكون، تكون إًذا إذا عرفت هذه القسمة الرباعية أو اخلامسية أو السداس

ة   .ضبطت املسأ



 

  

  

 

  ...إال إن ترك ما وجب بسالمه قبل إمتامها وتبطل الصالة بتعمد ترك سجود السهو الواجب

، سجود السهو »وتبطل الصالة بتعمد ترك سجود السهو الواجب«: يقول الشيخ

من الزيادة أو من التسليم  الواجب هو الذي بني الشيخ رمحه اهللا تعاىل قبل قليل موجباته

قبل إمتام الصالة أو من اللحن أو من الشك بالزيادة وقت فعلها، كل ما كان من هذا الباب 

ه ترك واجًبا يف الصالة  فإن من تعمد ترك السجود فيه فإن صالته تكون حينئٍذ باطلة؛ أل

  .عمًدا

عن نبينا صىل اهللا ، انظروا معي ثبت »إال إن ترك ما وجب بسالمه قبل إمتامها«: قال

ه سجد قبل السالم للسهو، وسجد عليه الصالة والسالم بعد السالم للسهو،  عليه وسلم أ

  .كالمها ثابتان عنه صىل اهللا عليه وسلم يف أكثر من واقعة

  :وعندي مسائل

ة األوىل و يعىل: املسأ و يعىل يقول القايض أ ال : قال أهل العلم ومنهم القايض أ

ه جيوز فعل سجود السهو قبل السالم،  -مجاع من غريهوُحكي اإل-خالف  ال خالف أ

وجيوز فعله بعد السالم، إًذا من حيث اجلواز جيوز أن تسجد قبل السالم وجيوز أن تسجد 

بعد السالم، وإنام حمل نظر العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف الندب، متى يندب أن يكون السجود 

  .سجود بعد السالم؟قبل السالم، ومتى يندب أن يكون ال

ولذلك يقولون األصل أن كل سجود حمله قبل السالم إال من سلم قبل إمتام الصالة 

حديث أيب هريرة، : فإنه يسلم ثم يأيت بعد ذلك بسجود السهو، هذه الصورة األوىل، دليلها

ى بركعتني ثم سلم  الرسول صىل اهللا عليه وسلم صىل ركعتني ثم سلم وهي رباعية فنُبِّه فأ

ثم بعد ذلك عليه الصالة والسالم سجد سجود السهو، هذه صورة متفق عليها أهنا حملها 

  .بعد السالم

  

  

  



 

   
 

 

إن سجدمها بعده تشهد وجوبا  لكن سجديت السهو قبل السالم أو بعده وإن شاء سجد

  .................................................................................وسلم

ز أن تكون  هناك صورة أخرى التحقيق أهنا ليس حملها بعد السالم، وإنام تدل عىل جوا

من زاد ركعة فأكثر فإنه ُيستحب أن يأيت : بعد السالم، وهو إذا زاد ركعة فأكثر فيقولون

ا صىل النبي بالسجو مخس ركعات فنُبِّه فسجد ثم  د بعد السالم؛ حلديث ابن مسعود 

  .سلم

ه من  طبًعا هنا ملَ سجدها النبي  ه ما ُنبِّه إال بعد السالم، فدل عىل أ بعد السالم؟ أل

ز   .باب القضاء، وهذا يدلنا عىل اجلوا

موضعني، واملوضع الثاين إًذا عرفنا أن حمل السجود دائًام قبل السالم إال يف موضع أو 

  .فيه خالف، األفضل أن يكون قبل السالم وهو الظاهر، أو أن يكون بعده

ا قال لنا إنه جيوز قبل السالم وبعده، يقول إن من تعمد : املصنف رمحه اهللا تعاىل 

أن يسلم ليسجد بعد السالم : ترك سجود السهو الواجب بطلت صالته إال صورًة واحدة

شخص وجب عليه سجود سهو وحمله قبل السالم لكنه تعمد أن يسلم ثم فيجوز، فلو أن 

إال إن ترك ما وجب بسالمه قبل : يسجد بعد ذلك مبارشة جاز له ذلك، وهذا معنى قوله

  .إمتامها أي قبل إمتام الصالة

، عرفناها قبل قليل »سجديت السهو قبل السالم أو بعده وإن شاء سجد«: يقول الشيخ

  .بني أهل العلموأن هذا بال خالف 

ة مهمة عرفنا قبل قليل »إن سجدمها بعده تشهد وجوبا وسلم لكن«: قال ، هذه مسأ

ه جيوز أن يسجد سجود السهو قبل السالم وبعده، والنزاع يف األفضلية، طيب من سجد  أ

، فام هي صفة السجود بعد بعد السالم إما من باب األفضلية أو من باب فعل اليشء يف وقته

  السالم؟
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ه يقول إذا سلم جيلس ا ه يرى وهو املشهور عند املتأخرين أ ملصنف ذهب إىل أ

جيلس كهيئة جلوسه قبل السالم، فإن  -انظروا معي–جلوًسا عىل هيئة جلوسه قبل السالم 

كانت الصالة ثنائية فجلوسه ماذا؟ جلوس اسرتاحة فإذا سلم جلس مسرتح، وإن كانت 

بعها بالصالة  الصالة ثالثية أو رباعية فبتورك، فيتورك يف جلوسه، ثم يتشهد، وإذا تشهد أ

  .، ثم بعد ذلك يسجد، ثم يسلمعىل النبي 

سلم ثم سجد  حديث عمران بن حصني عند أيب داود، أن النبي : ودليلهم يف ذلك

ه يسجد سجود السهو ثم يتشهد بعدها  سجدة سهو ثم تشهد ثم سلم بعد ذلك، يعني أ

  .يكون التشهد بعدها

كره كثري من أهل العلم وضعفوه، وقالوا  : وهذا احلديث حديث عمران يف احلقيقة أ

ديث أيب هريرة، بل وثبت من حديث عمران إن احلديث قد ثبت يف الصحيحني من ح

كرت زيادة التشهد عىل بعض رواته   .بدون هذه الزيادة زيادة التشهد، وقد ُأ

ومن قاعدة فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل أن احلديث املنكر ال جيوز االحتجاج به، احلديث 

باحلديث  إنام نعمل: الضعيف جيوز لكن املنكر ال جيوز االحتجاج به، وعىل ذلك فنقول

  .الصحيح

ا  وقد ثبت من حديث أيب هريرة وبعض طرق حديث عمران ومن حديث ابن مسعود 

ه سجد وسلم، ومل ُينقل عنه  سجد النبي  ه تشهد؛ ولذلك فإن األقرب  بعد السالم، أ أ

  .للسنة إنام هو السجود والسالم من غري تشهد، فإن تشهد جاز لورود حديث يف ذلك

وًبا، والثانية ليست واجبة؛ ألن عندهم أن نبني عىل أن السجدتني تسليمة واحدة وج

إنام مها واجبتني يف الفريضة، وأما غري الفريضة فإنام يتعلق هبا تسليمة واحدة مثل اجلنازة 

  .ومثل سجود التالوة، ومثل هنا ألهنا ليست من الصالة منفصلة عن الصالة حكمها

  .ال مانع من هذا

  .ًبا وسلم أي سلم تسليمة واحدة كام تقدم وجوًبا والثانية ليست واجبةتشهد وجو: إًذا قوله



 

   
 

 

  .......ن نيس السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من املسجد سقطإو

ن نيس السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من إو«: قال رمحه اهللاثم 

  .»املسجد سقط

تكلم املصنف عمن تعمد ترك السجود بطلت صالته، ومن تعمد ترك السجود الذي 

ك، وإن كان األوىل أن جيعله بعد السالم إن كان حمله قبل السالم إىل بعد السالم جيوز له ذل

  .حمله قبل السالم

بدأ يتكلم املصنف عن الصورة الثالثة الباقية وهو إذا نسيه ومل يتذكره حتى طال 

الفصل، لو تذكره وقد مل يطل الفصل فإنه يأيت به ألن هذا وقته، وأما إن طال الفصل فإنه ال 

يه ويسقط، فإنه ال ُيقىض إذ ال    .مناسبة لقضاء سجود السهو والصالة صحت بدونهيأ

ا كان جالًسا مع الكسائي اإلمام املقرئ  وهذه نكتة ذكرها حممد بن احلسن الشيباين 

ة من مسائل : اللغوي املشهور فقد ذكروا أن الكسائي رمحه اهللا تعاىل قال إنه ما من مسأ

واب اللغة، فقا وهبا عىل باب من أ ل له حممد بن احلسن الشيباين اإلمام الفقه إال وأستطيع أ

ن أن من نيس سجود السهو ال بدل لذلك، فقال الكسائي: الفقيه املشهور أن حمل ذلك : فأ

  .يف قاعدة أن الصغري ال ُيصغر، الصغري يف لسان العرب ال ُيصغر

االسم الصغري ال يصغر لكن اجلمع جيمع منتهى اجلموع، لكن الصغري ال يصغر، إًذا 

ا كان بدًال فليس له بدل، فيسقط عمن نسيه غري عامد، العامد جيب عليه فسجود  السهو 

أن يعيد صالته فقد بطلت صالته، ومن نيس وتذكر قريبا فإنه يأيت به ويسلم، وأما إن طال 

  .الفصل أو أحدث أو خرج من املسجد كام ذكر املصنف فإنه يسقط



 

  

  

 

ذا سها يف صالته وإن سها إمامه لزمه متابعته وال سجود عىل مأموم دخل أول الصالة إ

  ..................................... يف سجود السهو فإن مل يسجد إمامه وجب عليه هو

ذا سها يف صالته وإن سها وال سجود عىل مأموم دخل أول الصالة إ«: قال رمحه اهللاثم 

  .»إمامه لزمه متابعته يف سجود السهو فإن مل يسجد إمامه وجب عليه هو

أموم وسهو اإلمام،  ة وهي قضية سهو ا بدأ يتكلم املصنف رمحه اهللا تعاىل عن مسأ

أمومني مسائل منها قراءة الفاحتة، وقراءة سورة : وعندنا قاعدة أن اإلمام حيتمل عن ا

ة، ومن بعد ها، ومنها التسبيح، ومنها السرتة، ومسائل أخرى تصل إىل إحدى عرشة مسأ

أمومني سجود السهو: هذه املسائل   .أن اإلمام يتحمل عن ا

أموم سجود السهو ثالث  وقد ذكر املصنف رمحه اهللا تعاىل أن لتحمل اإلمام عن ا

  :حاالت

أموم فرتك شيئًا من  :احلالة األوىل أموم واإلمام مل يسجد، إذا سها ا إذا سها ا

واجبات الصالة فنيس التسبيح وقد تيقن تركه فنيس التسبيح أو قول رب اغفر يل ونحو 

ذلك وهو متابع لإلمام من أول الصالة، فال جيب عليه سجود السهو وال ُيرشع يف حقه، 

وال سجود عىل مأموم دخل : السجود، وهذا معنى قول املصنفبل حتمل اإلمام عنه هذا 

  .أول الصالة إذا سها يف صالته

أموم يف صالته فإنه يسقط عنه سجود السهو برشط أو برشطني   :إذا سها أي ا

  .أن يكون مأموًما :الرشط األول

  .أن يكون قد دخل مع اإلمام يف أول صالته، وليس مسبوًقا :الرشط الثاين

ه مل ُينقل أن النبي : عىل ذلكوالدليل  أمر أحًدا من أصحابه بسجود السهو، أو أن  أ

أحًدا منهم ريض اهللا عنهم فعل شيئًا من ذلك، وعدم فعلهم له مع وجود الداعي للسهو 

ه غري مرشوع   .عند كثري منهم دلنا عىل أ
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عته يف سجود وإذا سها إمامه لزم متاب: يقول املصنف رمحه اهللا تعاىل :احلالة الثانية

ء كان سجوده للسهو مما جيب أو مما يباح  السهو، إذا سها اإلمام فسجد لسجود السهو سوا

أموم أموم أن يتابعه يف سجوده، ولو مل يسُه ا   .أو مما ُيندب، فإنه جيب عىل ا

: قال يف حديث عائشة وعبد اهللا بن عمرٍو وغريهم أن النبي : والدليل عىل ذلك

، وإذا سجد فاسجدواإنام ُجعل اإلم« فكل  »ام ليؤتم به، فإذا كربَّ فكربوا، وإذا ركع فاركعوا

سجود يف الصالة يشمله هذا األمر سواء كان السجود ركنًا فيها أو مندوًبا فيها كسجود 

أموم أن يتابع  التالوة أو كان السجود واجًبا من واجباهتا كسجود السهو، فيجب عىل ا

  .»وإذا سجد فاسجدوا«: لقوله  إمامه فيه أمًرا من النبي

فإن مل يسجد إمامه وجب عليه : التي ذكرها املصنف رمحه اهللا تعاىل قال احلالة الثالثة

ة ثم نذكر منطوًقا  تان فتصبح الصور أربعة، نذكر منطوق هذه املسأ هو، هنا عندنا مسأ

ة متقدمة   .ملسأ

سجود السهو، ثم ترك  إن اإلمام إذا سها يف صالته، ووجب عليه: يقول املصنف

سجود السهو نسياًنا، تركه نسياًنا؛ ألن اإلمام إن ترك سجود السهو عمًدا بطلت صالته، 

أموم: وذكرنا باألمس قاعدة مهمة   .أن بطالن صالة اإلمام هي بطالن لصالة ا

أموم، : كام أن هناك قاعدة أخرى وال تربطها هبا أن بطالن االئتامم بطالن لصالة ا

أموم، ولكن ال تبطل صالة اإلمام، هذا بطالن االئتامم، بطل صال ة االئتامم يبطل صالة ا

أموم   .وأما بطالن صالة اإلمام فتبطل صالة اإلمام وا

ا يكون اإلمام قد وجب عليه سجود سهٍو فرتكه عمًدا بطلت صالته وبطلت صالة 

أمومني، وأما اإلمام إذا ترك سجود السهو سهًوا أو تركه  جهًال مل يعلم أن سجود السهو ا

ا انفصل من صالته وسلم  أموم يأيت بسجود السهو؛ ألن اإلمام  واجٌب عليه، فإن ا

أموم مل خيرج بعد من الصالة، فيجب عليه أن يأيت بالواجب الذي وجب يف ذمتهام مًعا   .ا
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أموم فيأيت به سوا  ًءا يسجده وقد سقط عن اإلمام بسبب جهله ونسيانه فيبقى يف ذمة ا

قبل أن يسلم أو يسلم مع اإلمام وينتظر قليًال فإن مل يسجد سجد هو وحده، فيسجد 

أموم وحده سجود السهو بعد السالم، هذه هي الصورة الثالثة   .ا

بعة وال سجود عىل مأموم : نأخذها من مفهوم كالم املصنف يف قوله :الصورة الرا

أ أموم دخل أول الصالة إذا سها يف صالته، أن ا موم إذا دخل مع اإلمام مسبوًقا ثم سها ا

ء كان سهوه يف حال متابعته لإلمام أو يف حال  يف صالته فإنه يسجد سجود السهو، سوا

  .انفصاله عنه؛ ألن حمل الوجوب متعلق بآخر الصالة، وآخر الصالة هو منفصل عن اإلمام

ه يف وقت  »فاقضوا «: أو قال »وما فاتكم فأمتوا «: وقد ثبت يف الصحيح فدل عىل أ

  .وجوهبا ما زال متعلق به البدل فيجب عليه أن يسجد سجود السهو

إًذا أصبح لنا أربع حاالت ذكرها املصنف اثنان متعلقتان بسهو اإلمام، واثنان 

أموم   :متعلقتان بسهو ا

أموم، فيسقط عنه  :احلالة األوىل أموم يف أول الصالة ويسهو ا أن يدخل اإلمام مع ا

  .ود السهوسج

أموم مع اإلمام بعد انقضاء أول ركعة من الصالة، فيكون  :احلالة الثانية أن يدخل ا

ء كان سهوه فيام تابع فيه اإلمام أو فيام انفصل فيه عنه، فهنا  أموم سوا مسبوًقا، ثم يسهو ا

ه قبل السالم األخري، هذه  جيب عليه سجود السهو؛ ألن حمله هو منفصل عن اإلمام أل

أمومال   .صور املتعلقة بسهو ا

  :سهو اإلمام هلا صورتان

أموم، ويأيت اإلمام بسجود السهو  :الصورة األوىل أن يسهو اإلمام وحده وال يسهو ا

أموم أن يتابع اإلمام يف هذا السجود   .فيجب عىل ا

  

  



 

   
 

 

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وإن هنض عن ترك التشهد األوىل ناسيا لزمه 

أموم متابعته وال يرجع إن رشع ىف القراءة ع ليتشهد وكرهوالرج   ......إن استتم قائام ولزم ا

أموم، ثم يرتك اإلمام سجود  :احلالة الثانية أن يسهو اإلمام وحده أو يسهو معه ا

إن تركه عمًدا بطلت صالهتام مًعا، وإن تركه سهًوا أو جهًال للحكم أو : هو، فنقولالس

ة دون أخرى، فنقول حينئذٍ  جيب عىل : تأوًال عند من ال يرى وجوب سجود السهو يف مسأ

أموم أن يأيت بسجود السهو إما قبل السالم يتأخر يف السالم قليًال بعد اإلمام ويسجد  ا

إلمام لكن ال يتكلم وال حيدث وال خيرج من املسجد فينتظر إن مل يأِت وحده، أو يسلم مع ا

  .اإلمام بسجود السهو سجد هو وحده

  .إًذا أصبح عندنا أربع صور، وإن شئت قسمت األخرية إىل ثالث صور

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وإن هنض عن ترك التشهد «: قال رمحه اهللاثم 

أموم متابعته وال يرجع إن  ع ليتشهد وكرهواألوىل ناسيا لزمه الرج إن استتم قائام ولزم ا

ءة   .»رشع ىف القرا

ة »ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر«: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل ، ذكر هنا مسأ

أو زاد قياًما؛ ألن من قام إىل ركعٍة أخرى، هذا هو يف احلقيقة : هي يف احلقيقة داخلة يف قوله

أمومني خلفه فيجب عليه أن يرجع إذا سبح به زاد قياًما، فإذا ذك ر من ا ر بنفسه أو ُذكِّ

كم؟   .ثقتان، فيجب عليه أن يرجع، وهل جيب عليه سجود السهو أم ال، ما رأ

ه من زيادة الركن املستيقن، وزيادة الركن املستيقن جيب  جيب عليه سجود السهو أل

  .فيه السجود وحمله قبل السالم

ذلك صورة شبيهة هبا، طبًعا أورد املصنف هذه مع تكرارها ثم ذكر املصنف بعد 

هناك لكي يبني أن هذه الصورة خمتلفة عن الصورة التي بعدها، لكي ال يظن طالب العلم 

  .أن الصورة الثانية ملحقة هبذه الصور، فناسب إعادهتا للتنبيه
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 ديث املغرية كام يف ح إذا قام للركعة الثالثة ناسًيا التشهد األول، النبي : قال

إذا قام أحدكم من الركعتني إىل الثالثة فلم يستتم قائًام فليجلس، فإن استتم قائًام فليتم «: قال

  .»وال جيلس

أخذ العلامء من ذلك أن من نيس التشهد األول وقام للركعة الثالثة مبارشة، فإنه يكون 

عندما يكون يف الطريق التشهد، واجللوس له، وتكبرية االنتقال، ف: قد ترك ثالث واجبات

فيجب عليه الرجوع، جيب عليه أن يرجع حلديث املغرية ما مل يستتم قائًام إن كان مل يستتم 

ال، فليجب عليه الرجوع إن : قائًام فليجلس فيكون يرجع، وهل جيب عليه اجللوس؟ نقول

  .مل يستتم قائًام 

نه ُيكَره له الرجوع لعموم حديث إذا استتم قائًام ومل يرشع يف القراءة، فإ :احلالة الثانية

ءة وما بعدها،  »فإن استتم قائًام فال جيلس«: قال أن النبي  املغرية  فيشمل ما قبل القرا

  .لكن لو جلس جاز تبطل صالته

ءة الفاحتة، فإن بدأ يف قراءة  :احلالة الثالثة أن يرشع يف الركن املفروض بعدها وهو قرا

فيحرم عليه الرجوع للتشهد، فإن رجع بطلت صالته إن كان الفاحتة من الركعة الثالثة 

ا، وإن كان جاهًال أو ناسيًا ُعِفي عن ذلك ً   .عا

  :إًذا عندنا من نيس التشهد األول واجللوس له، له ثالث حاالت

جيب وجوًبا عليه أن يرجع، : إذا تذكر قبل أن يستتم قائًام، وحكمه :احلالة األوىل

ه مل يبدأ با لركن الذي بعده وهو القيام، وهو يف واجب بني الركنني فهو متعلق بني اذا؟ أل

جب الذي فاته   .الركنني، فريجع للركن الذي فاته أو للوا

ءة الفاحتة، فهنا ُيكره له الرجوع :احلالة الثانية   .أن يتذكر بعد استتامم قيامه وقبل قرا

  .عن ذلك إذا رشع يف القراءة فإنه حيرم عليه الرجوع لنهي النبي  :احلالة الثالثة

تان   :عندنا هنا مسأ

  



 

   
 

 

 - وهو األقل  - ومن شك يف ركن أو عدد ركعات وهو يف الصالة بنى عىل اليقني 

ر للشك   ..................................................ويسجد للسهو وبعد فراغه ال أ

ة األوىل اْحلَْمُد {: الفاحتة، أول سورة الفاحتة هو قولناا قلنا إذا رشع يف قراءة  :املسأ

ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ  َّ ءة ا ،]٢: الفاحتة[}ِ جيوز له الرجوع : لفاحتة نقولفلو رشع بالبسملة قبل قرا

هة، لكن إن رشع يف قراءة الفاحتة فقال ِ { :لكن مع الكرا َّ ِ عليه  حُرم، ]٢: الفاحتة[}اْحلَْمُد 

ة ا بطلت صالته، هذه مسأ ً   .الرجوع، فإن رجع عا

ة الثانية ء رجع يف األوىل أو رجع أو مل يرجع يف الثانية  :املسأ ه يف الصور الثالثة سوا أ

 »وليسجد سجدتني«: قال ومل يرجع يف الثالثة جيب عليه سجود السهو؛ ألن النبي 

ًضا   .فيشمل مجيع الصور، وهذا مفهوم كالم املصنف أ

ا بطلت  ،»وإن هنض عن ترك التشهد األول ناسيًا«: يقول املصنف ً ه لو كان عا أل

أموم متابعته،  صالته برتك واجب، لزمه الرجوع ليتشهد، وُكره إن استتم قائًام، وتلزم ا

أموم تابع لإلمام ًضا سجود السهو، وتلزم متابعته ألن ا   .وجيب عليه أ

ءة حيرم عليه ذلك«: قال ، فإن رجع بطلت صالته إن كان »وال يرجع إن رشع يف القرا

ا،  ً   .أما اجلاهل والنايس فيُعفى عنهاعا

 - ومن شك يف ركن أو عدد ركعات وهو يف الصالة بنى عىل اليقني «: قال رمحه اهللاثم 

ر للشك - وهو األقل    .»ويسجد للسهو وبعد فراغه ال أ

ا قلنا إن السجود إما أن يكون ليقني أو لشك،  ة ذكرناها يف املقدمة  هذه املسأ

  .شك فيه ترك، أو شك فيه زيادة إما: والشك يكون ألحد أمرين

هنا املصنف رمحه اهللا تعاىل يتكلم عن الشك يف الرتك، الشك يف الزيادة ذكرناه من 

كالم املصنف، هنا نتكلم عن الشك يف الزيادة، وقد ذكرنا أو مر معنا أن الشك يف الرتك 

قته وإن شك برتك واجب، أو برتك ركن، وتكلمنا أن الواجب يأيت به إن كان يف و: نوعان

ه مل يذكره يف  يف تركه بعد وقته ولو يف الصالة ال سجود، وهذا مفهوم من كالم املصنف أل

  .الواجبات، إًذا ال سجود له هذا مأخوذ من كالم املصنف
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من شك يف ركٍن فيجب عليه أن يأيت : وأما الشك يف نقص ركن فهذا هو حمله، فنقول

شك يف ركن أو عدد ركعات وهو يف الصالة  من: به، ويسجد لسجود السهو، ولذلك قال

بنى عىل اليقني، فيجب عليه أن يأيت به، فيبني عىل اليقني وهو األقل، هذا الذي أورده 

  .املصنف حلديث أيب سعيٍد مر معنا

اليقني وهو األقل، وذكرنا احلديث الثاين عىل باب اخليار وهو حديث ابن مسعود : قال

ه يبني عىل غلبة الظن،    .واملذهب أن هذا خاص باإلمام دون املنفرد، وهذا واضحأ

غ من الصالة وليس من : وسجد للسهو وجوًبا، قال: قال غها أي وبعد الفرا وبعد فرا

ر للشك مطلًقا ال بزيادة وال بنقص؛  غ من الصالة ال أ غ الركن، هنا من بعد الفرا بعد فرا

ر للشك بعد انتهاء العبا ه ال أ ر ألي شك بعد انتهاء العبادة ألن عندنا قاعدة أ دة، ال أ

  .حتى يف احلج

ه قال وعليه قلنا احلديث أظن حديث أيب سعيد مع النبي  فمنا  رمينا مع النبي : أ

ه شك يف الرمي بعد  ه قد رمى سبًعا، هذا حممول عىل أ من رمى سًتا، ومنا من رأى أ

ه شك بعد ا نائها فيزيد انقضائها، محلها فقهاؤنا عىل هذا املعنى أ نقضاء العبادة، أما يف أ

  .السابعة

  


